ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
23 DE NOVEMBRODE 2015.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Ratificación da urxencia.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de resolución da convocatoria do Programa Municipal de
Axudas Extraordinarias a familias para gastos de aloxamento,
subministros e alimentación- 2015. Expte. 102893/301.
COMERCIO
Adxudicación do procedemento aberto para a contratación da
subministración en réxime de aluguer de elementos decorativos
navideños. Expte. 1436/106.
CONTRATACIÓN
Corrección de erros no acordo de clasificación das ofertas presentadas
ao procedemento negociado con publicidade para o deseño e produción
das carrozas para a Cabalgata de Reis 2016. Expte. 6190/335.
DEPORTES
Proposta de aprobación do proxecto de execución de obras de
reparación e mantemento do Campo de fútbol de Comesaña. Expte.
14634/333.
Proposta de aprobación do proxecto de execución de obras de
reparación e mantemento do campo de fútbol do Meixoeiro. Expte.
14636/333.
FOMENTO
Expediente de contratación da subministración de vestiario para o
persoal municipal. Expote. 3494/440.
SEGURIDADE
Solicitude de autorización de viaxe a Newcastle de Manuel Monroy
Castro para a asistencia a reunións de traaballo do proxecto COMPASS
4D. Expte. 95277/210.

9.-

Solicitude de autorización de viaxe a Newcastle de Antonio Vivero
Mijares para a asistencia a reunións de traaballo do proxecto COMPASS
4D. Expte. 95277/210.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de
Goberno Local para realizar sesión extraordinaria e urxente na súa Sala o
día 23 de novembro de 2015, ao remate da sesión extraordinaria do Pleno,
convocada para a mesma data, e unha hora despois en segunda
convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.
Vigo, 23 de novembro de 2015.
CCA/rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.

